
• Et gratis, nettbasert skytespill der to lag konkurrerer 
mot hverandre. 

• Man spiller som terrorister eller antiterrorister. 
Førstnevnte skal plassere bomber eller hindre gisler 
fra å bli reddet. 

• Spillet har realistiske våpen, men «gammel» grafikk fra 
2012. Lik blir liggende på bakken, intenst krigsspill.  

• Inneholder åpen chat (stemme og tekst) med andre. 
Kan være ufin kommunikasjon. Innstillinger kan 
begrense hvem man kommuniserer med. 

• Har også kjøpemuligheter av kosmetisk art som 
endrer utseendet på våpen.  

Hva er CS: GO?

Tilgjengelig på: Xbox One og Series X og S, Xbox 360, 
PlayStation 3, Windows, Mac OS
Merket med: Hyppig, moderat vold (man kan skyte gisler).

• Nettmobbing/ufin kommunikasjon 
i spillchat.

• Kjøpemuligheter og muligheter for 
å selge/bytte gjenstander (skins) 
med andre spillere. 

• Eksterne nettsider der brukere 
kan vedde/selge skins med andre 
spillere. 

• Noe blod, lik på bakken, kan skyte 
gisler, intens krigføring, drap 
belønnes med poeng. 

Vær oppmerksom på:

Hva kan unge lære? • Presisjon, observasjon og reaksjon. 

• Lagarbeid og kommunikasjon. Planlegging og 
ledelse. Taktikk.  

• Konkurranse og mestring. 

Vold
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Hva tenker du om at dette spillet har fått 
anbefalt aldersgrense 18 år?

Diskusjonsspørsmål 
med unge

Hva kan man lære av å spille CS:GO? Hvem pleier du å spille sammen med? 

Smarte innstillinger:

• Sett passordsperrer for uforutsette kjøp på enheten. 

• Lag avtaler om pengebruk dersom ungdommen skal få kjøpe ting i spillet. Eventuelt hvor 
mye/hvor ofte eller ikke i det hele tatt. 

• Spillet har chat og kontaktlister. Man kan dempe mikrofonchat fra spillere man ikke 
kjenner, samt gjøre brukernavnet til ukjente spillere om til noe anonymt. 

• Man kan velge at venner ikke automatisk kan bli med inn i spill, men må inviteres først. 

• Det er også mulig å rapportere og blokkere andre brukere. 

Hvordan kan man bli veldig god i spillet? 

Les mer på  
barnevakten.no/spill/ 
counter-strike-global-offensive

Ordliste

Terrorister og anti-terrorister – navnet på lagene man kan 
spille som i CS: GO.

Bot – en datastyrt spiller (ikke menneske). 

Avslappet og konkurranse – forskjellige måter å spille  
på enten som trening/gøy eller i rangerte kamper. 

HP og armor – hvor mye gjenværende liv og skuddsikker 
vest en spiller har. 

Aim – hvor godt eller dårlig man sikter. 

Defuse – å desarmere bomben i spillet. 

Ping – hvor kjapp internett-tilkoblingen er i spillet. 

Rush – å løpe rett mot og angripe det andre laget. 

Toxic – ufin oppførsel i chat. 

Friendly fire – at man skyter på medspillerne sine. 

Skin – endrer utseendet til våpen i spillet. 


